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پس منظر

همکار نزدیک مهم وکلیدي حکومت و وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان یکی از وزارت هاي 
اال جایگاه مهمی دربخش سیس تاحستان میباشد. این وزارت از زمان تأودایمی سکتور عدلی وقضایی افغان

لکی داشته است. گذاري وعرضه خدمات حقوقی ومهاي قانون

.کشور میباشددسترسی به عدالت در سراسرحاکمیت قانون وآینده عبارت ازدیدگاه وزارت عدلیه براي 
در حالیکه هدف استراتیژیک وزارت را تقویت سیستم عدلی و ارائه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به 

مردم به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد.

محجوزین ی،  امور(امور قانونگذاري، خدمات حقوقبرنامه اساس چهارخویش را به یه بودجه وزارت عدلبناً 
. است)  تنظیم نموده مدیریتو اداره و

).1فصل اول ص "قانون و عدالت"ساله وزارت5(منبع: استراتیژي 

گزارشخالصه 

نهبراي فعالیت را ) 47سال و تعداد (براي کل) فعالیت عمده را 47مجموعاً (1397سال مالی درعدلیهوزارت
) فعالیت درحال اجرا قرار 13(تکمیل شده است، ) فعالیت32(آن جملهپالن نموده بود که از ماه اول سال مالی 

نهطی عدلیهفیصدي پیشرفت تمام فعالیت هاي وزارتاوسطکهاست) فعالیت آغاز نشده 2(دارد و به تعداد
ه است.رسید%)84.5(به ماه اول

مجموع فعالیت هاي 
ماه اولنهدر پالن شده

فعالیت هاي تکمیل 
شده مطابق پالن 

ماه اول نهدر 

فعالیت هاي
در حال اجرا

فعالیت هاي
معطل شده

فعالیت هاي 
آغاز ناشده

47321302
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%167.5%100قانونعنوان ) 67طرح، تسوید و تدقیق (قانون30ط

%185%100) مقرره37(طرح، تسوید وتدقیق مقرره15

%40%50اساسنامه)4طرح، تسوید وتدقیق (اساسنامه8

سند 54
%84.2%100) عنوان سند تقنینی59طبع و نشر (تقنینی

%75%100) شماره عالیم و اسناد تجارتی9طبع و نشر (شماره9

ن، 
وانی

د ق
مور

در 
مه 

 عا
هی

آگا
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قض
 و 

دلی
ی، ع

قوق
رح

امو

%66.6%88.8) جلد ماهنامه آگاهی حقوقی16000طبع، نشر وتوزیع (جلد18000

%75%100شماره ماهنامه عدالت)9(نشروطبع شماره9

%125%100) عنوان مطالب حقوقی به منظور افزایش آگاهی عامه5تهیه (عنوان3

) چینل در مرکز 21به لسان دري و پشتو از طریق () پیام رادیوئی25نشر (پیام3
) مرتبه2778والیات (و 

100%625%

)  تن از اتباع کشور از طریق تدویر 59997آگاهی دهی حقوقی براي (تن52500
سیمینار ها، توزیع اوراق تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی حقوقی

100%85.7%

قی
حقو

ت 
دما

ه خ
ارائ

) تن مظنونین ومتهمین بی بضاعت در 7882حقوقی به(هاي ارائه مساعدت تن6450
مرکز و والیات

100%91.6%

%296.9%100قضیه حقوقی قبل از ارجاع به محاکم ثالثه)  منازعه و2969حل و فصل (منازعه750

%279%100)  دوسیه فیصله قطعی ونهائی محاکم1256تطبیق (دوسیه337

6750000
%103.8%100)  افغانی ده یکه حقوقی9342020تحصیل مبلغ (افغانی

4500000
%329%100)  افغانی محصول فیصله19751377تحصیل مبلغ (افغانی

%88.7%100)  عریضه7102رسیدگی به (عریضه6000

گزارش تحقق فعالیت هاي پالن شده
میزان پیشرفت فعالیت هاي عمده را نشان میدهد. جدول ذیل 
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%110.5%100)  دوسیه حقوقی(امالکی، تجارتی و فامیلی)6080طی مراحل (دوسیه4125

%55.7%74) قضیه حقوقی (مدنی، تجارتی و فامیلی)78اصالح (قضیه105

%131.7%100هاي عامه و دولتی) دوسیه قضایاي مربوط دارایی1607تثبیت و دفاع از (دوسیه915

یاسی، جمعیت ها، رهنماي ) جواز نامه هاي  احزاب س1332ثبت وتجدید(جواز نامه566
عریضه نویسانمعامالت و 

100%176.4%

%18.75%25) سند تقنینی شامل قوانین، مقرره و طرزالعمل ها3مرور (سند12

%100100متحدن عمل سفارشات سازمان مللشریک ساختن و چاپ پال،نظردتجدیپالن1

ارات دولتــی پیرامــون یکــی از جمــع آوري معلومــات از وزارت هــا وســایر ادکنونسیون1
سیونهاي مورد ضرورت وزارت امورخارجهکنوان

100%75%

ین
جوز

مح
مور

%63.7%85) تن از اطفال متخلف از قانون2040نگهداري مصئون وتربیت (تن2400ا

%106.6%100دور)2در () مرکز اصالح وتربیت اطفال 32نظارت از عملکرد (مرکز22

اي
رتق

 و ا
اف

کش
ان
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 بش
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 من
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%70.58%100) تن کارمند از طریق پروسه امتحان رقابت جمعی60استخدام (تن60

) تن کارمند از طریق برنامه ارتقاي ظرفیت مبتنی 7استخدام (تن17
CBR(41%28%برنتایج(

%123.75%100لمقطعا) قرارداد کارکنان با75) تن کارمند و تمدید (24استخدام (تن56
%151.11%100) تن کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات عدلی وحقوقی68تبدیلی (تن30
%0%0) تن کارمند دایمی براي پیشبرد سیستم مدیریت قضایا0استخدام (تن38
%125%100) تن کار آموز اناث از رشته هاي حقوق، شرعیات و اقتصاد10م(استخداتن8

وتشریح قوانین، مقرره ه آموزشی براي کارمندان جهت توضیح) برنام3تدویر(برنامه3
%75%100ت صحت و ایمنی در محیط کاراو رسیدگی به شکای

وانسیون هاي هفت گانه مدت در رابطه با کنه ) برنامه آموزشی کوتا5تدویر(برنامه7
%55.5%71سفارشات کمیته ناظر آنهاوکه افغانستان به آن ملحق شده است 

%33.3%50) برنامه آگاهی دهی در مورد جندر در مکاتب شهر کابل2تدویر(برنامه4

) برنامه آگاهی دهی در رابطه به منع خشونت علیه زن ایجاد محیط 7تدویر(برنامه6
180، داد خواهی از حقوق زن و مسائل مربوط به جندر براي مصئون کاري

تن از کارمندان وزارت عدلیه
100%116.6%

%85%100) سفر خارجی براي کارمندان17فراهم سازي (سفر15
%75%100) برنامه آموزشی سیستم مدیریت قضایا18(تدویر برنامه18
%65.90%87.8واحد اداري وزارت عدلیه) 29(اجراآت ازتفتیش و بررسی واحد33
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%75%100) دفتر والیتی سیستم مدیریت قضایا24نظارت از (دفتر24
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خدم

ئه 
ارا

دوسیه شکایات واصله از طریق کمیته حل اختالفات 68رسیدگی و تسهیل دوسیه136
%37.36%50داخلی

والیت که شامل اعمار 9رورت در مرکز ) باب تعمیر مورد ض9اعمار وتجهیز (باب تعمیر9
%45%75برج برق، پیاده روها و چاه سپتیک اند

%132.6%100) تن از شهروندان افغانستان398پیشبرد امور مربوط به ترك تابعیت (تن225
%70%100) تن7پیشبرد امور مربوط به کسب تابعیت (تن7

ثبت مدنی و تجارتی در سیستم مدیریت ) قضیه13023ثبت نمودن (قضیه6000
%162.7%100قضایاي افغانستان

قضایاي ثبت) قضیه مدنی وتجارتی در دیتابس سیستم مدیریت1358درج (قضیه4500
CMS(30%22.6%افغانستان (

%33%44قضایاي افغانستانثبت) قضیه محجوزین در سیستم مدیریت1651(ثبت قضیه3750

انکشاف دیتابس غرض تنظیم و جابجایی معلومات پیرامون کنوانسیون ها و یسدیتاب1
0%%0سفارشات سازمان ملل متحد

)47(تعداد مجموع فعالیت ها)6مجموع (

اوسط 
فیصدي 

پیشرفت در 
ماه نه
)84.5اول(

اوسط 
فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

)109.34(
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نتایج فعالیت هاي تکمیل شده
.فعالیت هایی ذکر میشود که بصورت کامل تحقق یافته باشددر این بخش

نتایجعنوان فعالیتشماره

) قانون67طرح، تسوید و تدقیق(1
تقویت روند قانونگذاري و تطبیق هرچه بهتر پالیسی از طریق طرح، تسوید، 

) سند تقنینی104تدقیق وطی مراحل ( ) مقرره37طرح، تسوید و تدقیق(2
و دسترسی بیشتر یافتهبا طبع، نشر و توزیع مواد متذکره اذهان عامه تنویر ) عنوان سند تقنینی59ر (طبع و نش3

میگردد.شهروندان به عدالت امکان پذیر  ) شماره عالیم و اسناد 9طبع و نشر (4
تجارتی

شماره ماهنامه عدالت)9(نشر طبع و5
) عنوان مطالب حقوقی به منظور 5تهیه (6

ایش آگاهی عامهافز
ر مردم به ارگان هاي عدلی وقضایی از طریق ارائـه مسـاعدت   تجلب اعتماد بیش

آگـاهی  ،تن مظنونین و متهمـین بـی بضـاعت   )7882(هاي حقوقی رایگان به 
ی بـه  ئپیام رادیو)25(نشر ونیزتن از اتباع کشور )59997(دهی حقوقی براي

)5(همچنان تهیهو الیات ووچینل در مرکز)21(لسان دري وپشتو از طریق 
جهت بلند بردن سطح آگاهی حقوقی مردم.عنوان مطالب حقوقی

ی به لسان دري و ئ) پیام رادیو25نشر (7
و ) چینل در مرکز 21پشتو از طریق (

) مرتبه2778والیات (
)  تن از 59997آگاهی دهی حقوقی براي (8

اتباع کشور از طریق تدویر سیمینار ها، 
ع اوراق تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی توزی

حقوقی
) تن 7882ارائه مساعدت حقوقی به(9

مظنونین ومتهمین بی بضاعت در مرکز و 
والیات

)  منازعه و قضیه 2969حل و فصل (10
حقوقی قبل از ارجاع به محاکم ثالثه

)2969(عرضه خدمات بهتر حقوقی و تقویت ادارات عدلی از طریق حل وفصل 
دوسیه فیصله قطعی محاکم  )1256(ه حقوقی و قضائی و تطبیق منازع

ونهائی دوسیه فیصله قطعی)1256تطبیق(11
محاکم

)  افغانی ده یکه 9342020تحصیل مبلغ (12
حقوقی

مبلغتحصیلوحقوقییکهدهافغانی) 9342020(مبلغتحصیلبا
.یابدمیافزایشادارهعوایدفیصله،محصولافغانی) 19751377(

)  افغانی 19751377تحصیل مبلغ (13
محصول فیصله

امالکی،(حقوقیدوسیه) 6080(مراحلطیعریضه،) 7102(بهرسیدگیبا)  عریضه7102رسیدگی به (14
.میگرددتأمینعدالتوتطبیققانون)فامیلیوتجارتی

)  دوسیه 6080طی مراحل (15
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و فامیلی)حقوقی(امالکی، تجارتی 
) دوسیه قضایاي 1607تثبیت و دفاع از (16

مربوط دارایی هاي عامه و دولتی
جلد دوسیه دارایی هاي دولت)1607(تاًمین حاکمیت قانون از طریق دفاع 

) جواز نامه هاي  1332ثبت وتجدید(17
سیاسی، جمعیت ها، رهنماي احزاب 

عریضه نویسانمعامالت و

و حقوق بشر از طریق ثبت و صدور جواز نامه هاي تقویت روند دموکراسی 
احزاب سیاسی، جمعیت ها، رهنماي معامالت و عریضه نویسان

پالن عمل سفارشات مبتنی برسفارشات 18
وفعالیت هاي جدید باز نگري گردید

متحد،مللسازمانسفارشاتعملپالنچاپوساختنشریکنظر،تجدیدبا
.میگرددیقتطبدولتیمسوولاداراتدر

ــات از وزارت هــا و ســایر جمــع19 آوري معلوم
ادارات دولتی پیرامون یکی از کنوانسیونهاي 

مورد ضرورت وزارت امور خارجه

ازیکیپیراموندولتیاداراتسایروهاوزارتازمعلوماتآوريجمع
سازمانسفارشاتازگزارشخارجه،اموروزارتضرورتموردکنوانسیونهاي

.میگرددترتیبوتهیهخارجهاموروزارتبرايمعینهموعددرحدمتملل

) مرکز اصالح وتربیت 32نظارت از عملکرد (20
دور)2در (اطفال

دور) روند اجراآت 2در (وتربیت اطفال ) مرکز اصالح 32با نظارت از عملکرد (
بهبود می یابد.امور در مطابقت با قانون 

ز طریـق پروسـه   ) تن کارمند ا60استخدام (21
امتحان رقابت جمعی

) 60) تن کارمند از طریق پروسه امتحان رقابت جمعی، (60با استخدام (
) تن کارمند به 68) قرار داد کارکنان باالمقطع وتبدیلی (75کارکن و تمدید (

منظور عرضه بهتر خدمات عدلی و حقوقی و جذب افراد مجرب وتحصیل یافته 
وحقوقی به موقع فراهم می گردد.ه خدمات عدلیآن وارائسپردن کار به اهل  ) 75) تن کارمند و تمدید (60استخدام (21

قرارداد کارکنان باالمقطع

) تن کارمند به منظور عرضه 68تبدیلی (21
بهتر خدمات عدلی وحقوقی

اناث از طبقه) تن کار آموز8استخدام(22
رشته هاي حقوق، شرعیات و اقتصاد

وشرعیاتحقوق،هايرشتهازاناثطبقهآموزکارتن) 10(استخدامبا
.میگرددفراهمعدلیهوزارتدرزناناشتغالزمینهاقتصاد،

) برنامه آموزشی براي کارمندان 3تدویر(23
جهت توضیح وتشریح قوانین، مقرره و 

رسیدگی به شکایات صحت و ایمنی در 
محیط کار

وقوانینتشریحوتوضیحجهتکارمندانبرايآموزشیبرنامه) 3(تدویربا
آگاهیسطحکار،محیطدرایمنیوصحتشکایاتبهرسیدگیمقرره

.یابدمیافزایشکارمحیطدرشانحقوقمورددرکارمندان

) برنامه آگاهی دهی در رابطه به 7تدویر(25
منع خشونت علیه زن ایجاد محیط مصئون 

سائل کاري، داد خواهی از حقوق زن و م
تن از کارمندان 180مربوط به جندر براي 

وزارت عدلیه

ایجادزن،علیهخشونتمنعبهرابطهدردهیآگاهیبرنامه)  7(تدویربا
برايجندربهمربوطمسائلوزنحقوقازخواهیدادکاري،مصئونمحیط

دراناثطبقهکارمندانآگاهیسطحعدلیه،وزارتکارمندانازتن) 180(
فراهممناسبکاريمحیطویابدمیافزایششانحقهحقوقبابطهرا

.میگردد
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) تن 180نوت: هدف از این فعالیت دایر نمودن برنامه است که در سه ربع (
مستفید گردد.از آنکارمند

) سفر خارجی براي 17فراهم سازي (26
کارمندان

یک استرالیافر ،س2نیپال ، سفر3به کشور هاي (ترکیه خارجیسفر) 17(
سفر ، جورجیا یک سفر، مراکش یک سفر ، ویانا یک سفر، هند یک سفر ، 

عدلیه.وزارتکارمندانبراي)هالند یک سفر
) برنامه آموزشی سیستم 18دایر نمودن(27

قضایاثبتمدیریت
ظرفیتقضایا،ثبتمدیریتسیستمآموزشیبرنامه) 18(نمودندایربا

میءارتقاوالیاتومرکزدرقضایاثبت مدیریتسیستمعرصهدرکارمندان
.یابد

) دفتر والیتی سیستم 24نظارت از (28
قضایاثبتمدیریت

اینبهبودزمینهقضایا،ثبت مدیریتسیستموالیتیدفتر) 24(ازنظارت
هاچالشتحلیلوآوريجمعآن،فصلوحلومشکالتتشخیص،سیستم

.میگرددفراهم،مؤثرتصامیماخذجهت

) 398پیشبرد امور مربوط به ترك تابعیت (29
تن از شهروندان افغانستان

وافغانستانشهروندانازتن) 398(تابعیتتركبهمربوطامورپیشبردبا
وتن) 398(تابعیتتركزمینهتن،) 7(تابعیتکسببهمربوطامورپیشبرد

.گرددمیفراهمتن) 7(تابعیتکسب ) 7پیشبرد امور مربوط به کسب تابعیت (30
تن

) قضیه مدنی و 13023ثبت نمودن (31
قضایاي ثبت تجارتی در سیستم مدیریت 

افغانستان

ثبت مدیریتسیستمدرتجارتیومدنیقضیه) 13023(نمودنثبتبا
اموراجراآتروندتسریعجهتعدلیسیستمسازيالکترونیکیزمینهقضایاي

.ددگرمیفراهم
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اجراآتتحلیل 
فعالیت هاي درحال اجراالف: 

فیصدي گزارش چگونگی تحقق فعالیتشماره
پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

نهدر طی اساسنامه)8طرح، تسوید وتدقیق (1
) 4از جمله (ماه سال پالن گردیده بود که 

احل اساسنامه از اداره مربوط راجع شده طی مر
گردیده است.

وزارت جانبازدیگر  تقنینیسند)4(به نسبت عدم مواصلت50%
راجع ،که در زمان معین طی مراحل گرددها وادارات دولتی 

نگردیده است. 

2

) جلد ماهنامه 18000طبع، نشر وتوزیع (
ن ماه اول سال مالی پالنهدر آگاهی حقوقی

ر و ) طبع، نش16000گردیده که از جمله آن (
توزیع گردیده است.

88.8%
از حقوقیماهنامه آگاهی ) جلد 2000(به نسبت عدم مواصلت

جهت نشر به ریاست ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقی
نشر گردد.تانشرات وارتباط عامه راجع نگردیده 

3

) قضیه حقوقی (مدنی، تجارتی و 105اصالح (
ماه اول سال پالن گردیده نهدر طی فامیلی)

صالح ا) قضیه حقوقی 78ه از جمله آن (ک
گردیده است.

74%
(مدنی، تجارتی قضیه حقوقی )27(به دلیل عدم مواصلت

تکمیل شده پالنوالیت کابل حقوقبه ریاست وفامیلی)
نگردیده است.

) سند تقنینی شامل قوانین، مقرره و 12مرور (4
ماه اول سال پالن گردیده نهدر طرزالعمل ها

کار صورت ) سند تقنینی 3جمله باالي (که از 
گرفته است.

) سند تقنینی شامل قوانین، مقرره وطرزالمعل ها 9(عدم ارسال 25%
ایسه آن با کنوانسیون از ریاست عمومی تقنین جهت مرور و مق

به ریاست حقوق بشر.لی لمهاي بین ال

) تن از اطفال 2400نگهداري مصئون وتربیت (5
اول سال پالن ماه نهر طی دمتخلف از قانون

تن اطفال متخلف ) 2040(گردیده که از جمله
نگهداري مصئون و تربیت صورت گرفته است.

ات و تطبیق بدیل دلیل آن تطبیق فرامین عفو وتخفیف مجاز85%
) تن 360(از از جمله ارقام پالن شده هاي حجز می باشد

ت.مصئون وتربیت صورت نگرفته اسداري هگاطفال متخلف ن

) تن کارمند از طریق برنامه 17استخدام (6
ماه نه) در CBRارتقاي ظرفیت مبتنی برنتایج(

) 7از جمله آن (که اول سال مالی پالن گردیده 
استخدام متذکرهتن کارمند از طریق برنامه 

گردیده است.

طبق تعدیل قـانون جدیـد کارکنـان خـدمات ملکـی صـالحیت       41%
و دوم از وزارت ها گرفتـه شـده و   استخدام بست هاي رتبه اول

به کمیسـیون اصـالحات اداري و خـدمات ملکـی سـپرده شـده       
لسـت شـده بـه کمیسـیون اصـالحات      ت است.و بست هاي شار

اداري و خدمات ملکی سپرده شده است.
) برنامه آموزشی کوتاه مدت در رابطه 7تدویر(7

با کنوانسیون هاي هفت گانه که افغانستان به 
ه است و سفارشات کمیته ناظر آن ملحق شد

) برنامه آموزشی با نهاد هاي 2عدم هماهنگی جهت تدویر (71%
کمک کننده می باشد.
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ماه اول سال مالی پالن گردیده نهدر طی آنها
گردیده دایر) برنامه آموزشی 5که از جمله آن (

است
در ر) برنامه آگاهی دهی در مورد جند4تدویر (8

سال مالی پالن ماه نه مکاتب شهر کابل در
) برنامه آگاهی دهی 2، که از جمله (گردیده

گردیده است.دایر

جریان به دلیل گرم بودن هوا، یبرنامه آموزش)2تدویر (50%
و تعطیالت تابستانی به تعویق امتحانات چهار نیم ماه مکاتب

افتاده است.

) واحد اداري وزارت 33بررسی از (تفتیش و9
ماه اول سال مالی پالن نهی در طعدلیه

) واحد اداري بررسی 29گردیده که از جمله (
صورت گرفته است.

در ربع اول سال وزارت رهبري ابر اصدار حکم فوق العاده مقام بن87.8%
) حکم فوق 6(حکم فوق العاده ودر ربع دوم)12(1397مالی 

یش ن چهار مراتبه افزاالعاده بررسی شد که باز هم نظر به پال
4از ، بررسیاحکام فوق العادهکه به دلیل تطبیقیافته است،

تطبیق پالن گردیده بود ربع سه در طی این واحد اداري که
نگردیده است.

دوسیه شکایات )136(رسیدگی و تسهیل 10
در واصله از طریق کمیته حل اختالفات داخلی

ال مالی پالن گردیده که از جمله ماه سنهطی 
از طریق کمیته دوسیه شکایات واصله)68ن (آ

رسیدگی صورت گرفته حل اختالفات داخلی
است.

قبالً به کمیسیون 4و3به نسبت اینکه امتحان بست هاي 50%
اصالحات اداري محول گردیده بود شکایات واصله اکثراً از عدم 

می باشد که به آنادارهداخل دررقابتی برگزاري امتحان 
د.میگیرصورترسیدگی

) باب تعمیر مورد ضرورت در 9مار وتجهیز (اع11
که شامل تکمیل کار ساحوي والیت 9ومرکز 

.اعمار برج برق، پیاده روها و چاه سپتیک اند

ت اوالی9) باب تعمیر مورد ضرورت در مرکز 9اعمار وتجهیز (75%
، ده سبز روز، بامیان، پکتیکایم، بادغیس، نب، بدخشان( فاریاکه

شامل اعمار برج برق، پیاده روها پروژهسهارالمان کابلدکابل، 
ریاست عدلیه تعمیر،باب9که یکی از اند)و چاه سپتیک

شرکت قراردادي این پروژه مطابق معیاد می باشد،کهفاریاب
داد کار خویش را تکمیل کرده نتوانسته و شامل جریمه قرار

دقیق گردیده هیئت حقیقت یاب عازم ساحه شده و فیصدي
ن نموده و طبق هدایت مقام یو تعیکار اجراشده را تثبیت 

رکات فسخ قرار داد صورت رهبري وزارت در روشنائی قانون تدا
ارتکوان) عقد قرارداد صورت (گرفته، کاري باقیمانده باشرکت 

گرفته است.
اعمار تعمیر کار،تیمراحل تدارکاتکمیل طی به نسبت عدم 

% 29که شدهبه تأخیر آغاز بدخشانمرکز اصالح اطفال 
پیاده روها، کامپلکس وزارت که کارهمچنانوپیشرفت دارد،

ل در نقشه پیاده روها مشکمی باشد که برج برق وچاه سپتیک 
وزارت محترم جهت حل آن به کهخنیکی به وجود آمده بودت

کل مشماه ینراجع گردیده و بعد از چندشهر سازي ومسکن 
% 20که آغاز گردیده مجدداًکار آن متذکره رفع گردیده و 

برق و چاه سپتیک برجودیگر اینکه کاراست.پیشرفت نموده 
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معطل قرار داده شده به نسبت اینکه از آن کارقسمتیک 
کار داده هجانب پوسته امنیتی وزارت محترم دفاع ملی اجاز

نمیشود.
کار پروژه ها از پالن کمتر پیشرفتفیصديفوق دالیلبربنا
ورت گرفته است.ص

) قضیه مدنی وتجارتی در دیتابس 4500درج (12
در )CMSسیستم مدیریت قضایاي افغانستان (

ماه اول سال مالی پالن گردیده که از نهطی 
قضیھ مدنی وتجارتی در )1358(لهجم

دیتابس درج گردیده است.

به تجارتی و قضیه مدنی )3142(عدم مواصلت به نسبت30%
در ج نگردیده است.قضایاثبتیتسیستم مدیر

) قضیه محجوزین در 3750ثبت نمودن (13
نهدر طی سیستم مدیریت قضایاي افغانستان

ماه اول سال مالی پالن گردیده که از جمله 
) قضیه محجوزین در سیستم 1651آن(

قضایا درج گردیده است.ثبتمدیریت

یستمقضیه به س)2099(به دلیل کاهش تخلفات اطفال36%
قضایا راجع نگردیده است که در ج سیستم ثبتمدیریت

گردد.

شده معطل فعالیت هاي ب: 

فیصدي گزارش چگونگی تحقق فعالیتشماره
معطل شدن فعالیتدالیل پیشرفت

0000

شده آغاز نفعالیت هاي ج: 

دالیل عدم آغاز فعالیتعنوان فعالیتشماره

1
ی براي پیشبرد تن کارمند دایم38استخدام 

قضایا در ربع سوم سال مالی سیستم مدیریت
پالن گردیده بود.

استخدام صورت 1397سال منظوري تشکیلمواصلتبه نسبت عدم 
نگرفته است.

2

انکشاف دیتابس غرض تنظیم و جابجایی 
معلومات پیرامون کنوانسیون ها و سفارشات 

سازمان ملل متحد پالن گردیده است. 

ن ها وسفارشات سازمان س غرض تنظیم پیرامون کنوانسیوابانکشاف دیت
یل عدم موجودیت به دلاول سال مالی پالن گردیده بودملل متحد که در

از جمع آوري معلومات وس به منظور تنظیم بودجه هنوز دیتاب
بین المللی وسفارشات در ریاست حمایت حقوق بشر ایجاد يکنوانسیونها

نگردیده است.
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مده و طرح هاي پیشنهاديمشکالت ع

طرح هاي پیشنهاديمشکالت عمده
والیات پروان، تخار بادغیس، بغالن، دایکندي، زابل، دراطفال. نبود تعمیرمراکز اصالح1

غزنی، کاپیسا، لغمان، پکتیا، لوگر، غور، پنجشیر، جوزجان، فاریاب، کندز، کنرها، ارزگان، 
سرپل، نیمروز و نورستان 

براي اطفالر مراکز اصالح. اعمار تعمی1
ذکرشدهوالیت21

. نبود وسایط نقلیه براي مرکز اصالح و تربیت اطفال والیات کنرها، پکتیا، ارزگان، 2
لغمان، کندز، بدخشان، فراه، سمنگان، هلمند، نیمروز، بادغیس، فاریاب، پکتیکا، نورستان 

و دایکندي.

. به منظور انتقال مصئون و محفوظ 2
عراده وسایط نقلیه از 15هیه تمحجوزین

بودجه انکشافی وزارت تدارك دیده شود.

. کمبود وسایط نقلیه غرض انتقال مساعدین حقوقی به مراجع ذیربط3
. فراهم نمودن وسایط نقلیه براي 3

با استفاده از بودجه مساعدین حقوقی
انکشافی 

روبرو یو مالیجانداتیدبا تهفهیوظشبردیپانیدولت در جريایقضایکلسمياعضا.4
.هستند

گروه هاي و . جلوگیري از مداخله افراد 4
غیر مسوول

کههایو شاروالیت دولتاادارضعف روحیه همکاري بین ارگانهاي ذیربط باالخصوص.5
نیااریاختمورد ضرورت قضایاي دولت را به وقت و زمان معین آن در اسناد و مدارك در

.نددهیها قرار نماستیر

. ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر میان 5
هارگانهاي مربوط

. اعمار تعمیر براي ریاست هاي عدلیه 7فراه، نورستان و ارزگان. نبود تعمیر براي ریاست عدلیه والیات 6
ذکرشده والیات
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1397سال مالیماهنهطی بودجه عادي و انکشافیمصرف؛)1ضمیمه شماره (

بودجه انکشافیبودجه عاديبودجه مجموعی1397مالی سالبودجه منظور شده 

٩٣٠٦٦٣٩٩٧٧٤٣٨٦٥٩٩٧١٨٦٧٩٨٠٠٠به رقم

نه هزارو سهشصت و شش صدو وسی ملیوننه صدو حروفبه 
ودو هفت صدو ن

هفت صدو چهل و سه 
هشت صدو وملیون

ج هزارو نه شصت پن
ودو هفت  صدو ن

یک صدو هشتادو شش 
ودو دو نهفت صو ملیون 

هشت هزار

مصرف بودجه
مصرف بودجه انکشافیمصرف بودجه عادي

به فیصدبه مبلغبه فیصدبه مبلغ
96.52%١٠٨١٨٦٩١٣.٥٤%٤٨٤٠٢٩١٢٢86.75به رقم

چھارصدو ھشتادوچھار حروفبه 
ملیون و بیست نھ ھزارو 

یکصدوبیست دو

هشتادو شش اعشاریه 
هفتادو پنچ

یکصدوھشت ملیون و 
دو ھشتادوشش یکص

ھزارو نھ سیزده 
اعشاریھ پنجاه و چھار

نودو شش اعشاریھ پنجاه 
ودو

مصرف بودجه مجموعی به فیصدمصرف بودجه مجموعی به مبلغمصرف بودجه مجموعی 
592216035.5488.39%

ارقام بھ افغانی


